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บทคัดย่อ
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารเพาะเห็ ด ในตะกร้ า ได้ ด ํ า เนิ นการในโรงเรื อนทดลอง ภาควิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิ ต) ปทุมธานี ตั้งแต่เดื อน เมษายน 2551 – เมษายน
2552 ประกอบด้วย 3 การทดลอง ดังนี้ 1) เปรี ยบเทียบผลผลิตเห็ดฟางในการเพาะด้วยการใช้ฟางข้าว, ขี้เลื่อย
ผ่านการเพาะเห็ดมาแล้วและขี้เลื่อยไม้ยางพารา โดยการแช่ฟางข้าวเป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง ในนํ้าหมักจุลินทรี ยอ์ ีเอ็ม
(EM) ในนํ้าหมักจากสูตร สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ในนํ้าที่ผสมกับเชื้อจุลินทรี ย ์ พด.
1, 2 และ 3 (กรมพัฒนาที่ดิน) เชื้อ Bacillus subtilis (Bs) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแช่น้ าํ เปล่า ส่ วน
ขี้เลื่อยที่ใช้แล้วและขี้เลื่อยใหม่หมักเป็ นเวลา 9 วัน กับนํ้าหมักจุลินทรี ยแ์ ละนํ้าผสมจุลินทรี ยต์ ่าง ๆ เช่นเดียวกัน
กับการทดลองฟางข้าว มีการวางแผนแบบ Factorial (3x5) in RCBD มี 5 ซํ้า ๆ ละ 1 ตะกร้า ผลการทดลอง
พบว่า การเพาะด้วยฟางข้าวแช่น้ าํ 12 ชัว่ โมง ให้ผลผลิตสูงสุด 529.40 กรัม/ตะกร้า แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติกบั สิ่ งทดลองอืน่ ๆ ส่วนขนาดของดอกไม่แตกต่างกัน 2) เปรี ยบเทียบผลผลิตการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าโดย
ใช้ฟางข้าวแช่น้ าํ 12 ชัว่ โมง เป็ นวัสดุเพาะ (คัดเลือกจากการทดลองที่ 1) แต่ใช้วสั ดุที่เป็ นอาหารเสริ มแตกต่างกัน
ดังนี้ ใช้ภูไมค์ ขี้ฝ้าย ผักตบชวา รําละเอียด และเปรี ยบเทียบกับการใช้ผกั ตบชวาเพาะร่ วมกับขี้เลื่อยที่ผ่านการ
เพาะมาแล้ววางแผนแบบ RCB มี 5 ซํ้า ๆ ละ 3 ตะกร้า โดยใช้อาหารเสริ มในอัตรา 6% ของ นน.แห้งวัสดุเพาะ
ผลการทดลอง การใช้ข้ ีฝ้ายเป็ นอาหารเสริ มนั้นให้ผลผลิตสู งสุ ด คือ 572.52 กรัม/ตะกร้า ส่ วนขนาดของดอกไม่
แตกต่างกัน 3) ทดลองหาปริ มาณที่เหมาะสมของการใช้ข้ ีฝ้ายเป็ นอาหารเสริ มโดยทดลองในอัตรา 2, 4, 6, 8 และ
10% วางแผนการทดลองแบ RCBD มี 5 ซํ้า ๆ ละ 3 ตะกร้า ผลการทดลองพบว่าการใช้ข้ ีฝ้าย 8% ของวัสดุเพาะ
หรื อประมาณ 200 กรัม/ตะกร้า มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูงสุด 562.10 กรัม/ตะกร้า
คําสําคัญ: วัสดุเพาะ วัสดุอาหารเสริ ม กลุ่มจุลินทรี ย ์ นํ้าหมักชีวภาพ เห็ดฟาง
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Abstract

Technology development of straw mushroom cultivation in plastic basket was conducted at the
Department of Agricultural Technology, Thammasat University, Pathumthani during April 2008 - April
2009 comprising 3 experiments as follows 1 ) Comparison of production yield of straw mushroom cultivated
by using rice straw, Oyster mushroom substrate residues and pararubber sawdust as substrates. Rice straw
was treated by soaking for 12 hours in water, effective microorganism bioextract (EM), bioextract
prepared according to the formula of Thailand Institute of Scientific and Technological Research
(TISTR), in dilution of Bacillus subtilis from Kasetsart University and in dilution of mixture of bioactive
powder formulation No. 1, 2 and 3 of Land Development Department (LDD). Mushroom substrate residues
and sawdust were treated for 9 days by fermenting with water, bioextract and bioactive microorganism as
mentioned above. The experiment was designed in Facterial (3x5) in RCBD with 5 replications. The result
revealed that straw mushroom growing on rice straw soaked in water for 12 hours gave the significantly
highest production yield in terms of fresh weight 529.40 gm/basket 2 ) Comparision of production yield of
straw mushroom grown on rice straw substrate selected from the trial 1 with different supplements (6% of
dry weight of substrate) : waste cotton, pumice, rice bran, fresh water hyacinths were compared to the treatment
of using Oyster mushroom substrate residues as substrate supplemented with fresh water hyacinth. The
experiment designed in RCBD with 5 replications, showed that the substrate supplemented with waste cotton
gave the significantly highest yield (572.52 gm/basket) 3 ) Straw mushroom cultivated on rice straw substrate
supplemented with different rates of waste cottons, 2, 4, 6, 8, 10 percents of dry weight of substrate showed no
significance in producing yield between 485.20 – 562.10 gm/basket; while the 8% supplement tended to give
the highest yield.
Keywords: cultivation substrate, supplemented materials treated, effective microorganism, bioextracts, straw
mushroom

1. บทนํา

ขึ้ นอยู่ กั บ สภาพอากาศและสิ่ ง แวดล้อ มอื ่น ๆไม่
สามารถเพาะซํ้าที่เดิ มได้ ส่ วนการเพาะในโรงเรื อน
สามารถเพาะได้ตลอดทั้งปี มีตน้ ทุนการผลิตสู ง และ
เป็ นการเพาะซํ้าที่เดิมจึงมีความเสี่ ยงต่อการสะสมโรค
และศัตรู เห็ ดฟาง การเพาะเห็ ดฟางแบบกองเตี้ ยให้
ผลผลิตค่อนข้างตํ่าประมาณ 10% ของนํ้าหนักแห้ง
วัส ดุ เ พาะ[6] ในขณะที ่ก ารเพาะในโรงเรื อ นให้

เ ห็ ด ฟ า ง ห รื อ straw
mushroom
(Volvariella volvacea) จัดเป็ นเห็ดที่นิยมบริ โภคกัน
มาก การเพาะเห็ ด ฟางทัว่ ๆ ไป มี 2 แบบ คื อ การ
เพาะเห็ ดฟางแบบกองเตี้ ยและการเพาะในโรงเรื อน
ซึ่ งมีขอ้ ดีและข้อเสี ยต่างกัน [2] โดยที่การเพาะแบบ
กองเตี้ย มีตน้ ทุนตํ่า แต่ไม่สามารถเพาะได้ตลอดทั้งปี
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2. วัตถุประสงค์

ผลผลิตประมาณ 30 -35 % ของนํ้าหนักวัสดุแห้ง [9]
ต่อมามีการพัฒนาการเพาะเห็ดฟางแบบใหม่ข้ ึนมา [5]
คื อ ก า ร เ พ า ะ เ ห็ ด ฟ า ง ใ น ต ะ ก ร้ า พ ล า ส ติ ก มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 18 นิ้ว สู ง 11 นิ้ ว ซึ่ งใช้เพาะเห็ ด
ได้หลายครั้ง เปลี่ยนสถานที่เพาะไม่ซ้ าํ ที่เดิ มได้ง่าย
สามารถนํา วัส ดุ ที่ผ่า นการเพาะเห็ ด นางรม นางฟ้ า
หรื อ เป๋ าฮื้อ มาเพาะได้ หรื อวัสดุการเกษตรเหลือใช้
ทุ ก ชนิ ด มาเพาะได้ เช่ น เดี ย วกัน กับ 2 วิ ธี ก ารแรก
ต้นทุนการผลิตตํ่าให้ผลผลิตอยูร่ ะหว่าง 20-30 % ของ
นํ้าหนักแห้งวัสดุเพาะ [15] ในการเพาะเห็ดฟางนั้น
ได้มีการนําเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่ วยเสริ มเพื่อให้ได้
ผลผลิตและคุณภาพสูงขึ้นและมีตน้ ทุนตํ่า ราชัน [10]
ในการเพาะเห็ ด ฟางในโรงเรื อ นได้ใ ช้ สารเร่ ง พด.
(กรมพัฒนาที่ดิน) 1, พด. 3 และนํ้าหมักชี วภาพที่ได้
จากการหมักโคนเห็ ดฟางที่ตดั ทิ้ งด้วยสารเร่ ง พด. 2
หมักวัสดุเพาะขี้ฝ้ายก่อนนําไปเพาะเห็ดฟางเป็ นเวลา
3 วัน ทํา การรดนํ้าหมัก ชี ว ภาพ อัต รา 1 : 200
หลังจากโรยเชื้ อบนวัสดุ เพาะและในช่ วงตัดเส้นใย
หรื อวันที่ 4 หลังจากโรยเชื้อ พบว่า ดอกเห็ดที่ได้เป็ น
ผลผลิตนั้นมีขนาดใหญ่ (1 กิโลกรัม มี 15 ดอก) เนื้ อ
แน่ นและนุ่ ม มี ค วามหวาน รสชาติ ดี ดี พ ร้ อ ม [6]
พบว่า การใช้เชื้อ Bacillus subtilis สายพันธุ์ พลาย
แก้วผสมนํ้ารดกองหมักวัสดุเพาะก่อนนําขึ้นชั้นเพาะ
รดตอนโรยเชื้ อบนวัสดุเพาะและตอนตัดเส้นใย ใน
การเพาะเห็ ดฟางในโรงเรื อน ทําให้ผลผลิตเห็ ดฟาง
เพิ่มขึ้น และลดการระบาดของเชื้อราศัตรู เห็ดด้วย ดี
พร้อม [4] ใช้ ภูไมท์ซลั เฟต 3% ของนน.วัสดุเพาะใช้
เป็ นอาหราเสริ มในการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย ได้
ผลผลิตสูงขึ้น และสามารถป้ องกันกําจัดศัตรู เห็ดฟาง
อีกทางหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์ของการทดลองนี้ ก็เพื่อที่จะนํา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับจุลินทรี ยแ์ ละนํ้าหมักชีวภาพ ซึ่ ง
เป็ นองค์ ค วามรู ้ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น มาใช้ใ นการ
พัฒ นาการเพาะเห็ ด ฟางในตะกร้ า ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต
เพิม่ ขึ้น และในขณะเดียวกันก็มีการคัดเลือกวัสดุเพาะ
และวั สดุ ที ่ใ ช้เ ป็ นอาหารเสริ มซึ่ งมี อ ยู่ ใ นท้อ งถิ่ น
บริ เวณชานเมืองของกรุ งเทพมหานครที่เหมาะสมใน
การเพาะเห็ดฟางด้วย
ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนสามารถดําเนิ นการผลิ ต
เห็ ด ฟางในท้อ งถิ่ น ของตนเองได้ มี ต ้น ทุ น ตํ่า ใช้
ทรั พ ยากรที ่มี ค วามหลากหลายในท้อ งถิ่ น ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ
โดยตรง

3. วิธีการดําเนินการวิจัย

การทดลองที่ 1 การคัดเลือกวัสดุเพาะภายในท้องถิ่น
และเทคโนโลยีการหมักวัสดุเพาะด้วยกลุ่มจุลินทรี ย ์
หลายชนิดที่เหมาะสมต่อการเพาะเห็ดฟางแบบตะกร้า
1. การวางแผนการทดลอง แบบ Factorial (3x5) in
RCBD มี 5 ซํ้า (Block) โดยกําหนดให้
ปั จจัยที่หนึ่ง เป็ นวัสดุเพาะภายในท้องถิ่ น
ชนิดต่าง ๆ ได้แก่
1 ขี้เลื่อยที่ผา่ นการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก
2 ขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อนที่ยงั ไม่ผา่ นการเพาะเห็ด
3 ฟางข้าวแห้ง
ปั จจัยที่สอง เป็ นกลุ่มจุ ลินทรี ยช์ นิ ดต่าง ๆ
ได้แก่
1 กลุ่ ม จุ ลิ น ทรี ย ์ ผสมระหว่า งสารเร่ ง พด.
(กรมพัมนาที่ดิน) 1+2+3 [1]
2 กลุ่มจุ ลินทรี ย ์ EM (Effective Microorganism) ของบริ ษทั คิวเซ จํากัด [24]
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3 กลุ่มจุลินทรี ยจ์ ากนํ้าสกัดชีวภาพตามสู ตร
ของ สุ ริ ยา [14] สถาบัน วิ จัย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
4 กลุ่มจุลินทรี ย ์ Bacillus subtilis (Bs) [6]
5 ไม่เติมกลุ่มจุลินทรี ย ์
กํา หนดให้ 1 ตะกร้ า เป็ น 1 หน่ ว ยการ
ทดลอง และแต่ละโรงเรื อนเป็ น บล็อก (Block) มี 5
โรงเรื อน แต่ ล ะโรงเรื อนมี 15 สิ่ ง ทดลอง รวม
ทั้งหมด 75 หน่วยทดลอง

ไม่ มี เ ชื้ อ ราเขี ย วหรื อ ราดํ าปนเปื้ อนและไม่ มี แ มลง
ทําลาย
2.2.2 ขี้ เลื่อยไม้ย างพาราที่ย งั ไม่ผ่านการ
เพาะเห็ด จํานวน 450 กิโลกรัม โดยจะต้องเป็ นขี้เลื่อย
ใหม่ ไม่แฉะนํ้า และไม่มีเชื้อราอื่น ๆ ปนเปื้ อน
2.2.3 ฟางข้าวแห้ง จํานวน 60 กิโลกรัม
โดยฟางที่นาํ มาใช้ ต้องเป็ นฟางที่แห้งสนิ ท ไม่ควร
โดนฝนมาก่อนหรื อเน่า
2.3 ทําการหมักวัสดุเพาะ ตามข้อ 2.2.1 และ
2.2.2 ที่ความชื้น 60% ของนํ้าหนักวัสดุเพาะแห้ง ด้วย
กลุ่มจุลินทรี ยท์ ี่กาํ หนดให้เป็ นเวลา 9 วัน โดยทําการ
เตรี ยมหัวเชื้ อกลุ่ มจุ ลิ นทรี ย ์ต่า ง ๆ และวิธีก ารหมั ก
วัสดุ ด้ว ยกลุ่ ม จุ ลิ น ทรี ย ์ แต่ล ะชนิ ด ตามสัด ส่ ว นและ
วิธีการ ดังต่อไปนี้
2.3.1 กลุ่มจุลินทรี ยผ์ สมระหว่างเชื้ อ พด.1,
พด.2, และพด.3นําเชื้อพด.1, พด.2, และพด.3 ผสมกับ
นํ้าสะอาดไม่มีคลอรี น (นํ้าบ่อ หรื อนํ้าประปาพักทิ้ง
ไว้ในภาชนะเปิ ดฝา 1 คืน) จํานวน 10 ลิตร คนให้เข้า
กัน แล้ว รดลงในวัสดุ แ ละผสมให้ ท่ัว ให้มี ค วามชื้ น
ประมาณ 60% แล้วคลุมด้วยผ้าพลาสติก
2.3.2 กลุ่มจุลินทรี ย ์ EM (Effective Microorganism) ของ บริ ษทั คิวเซ จํากัด นําจุลินทรี ย ์ EM
หัวเชื้อ 10 ซี ซี ผสมลงนํ้าสะอาดไม่มีคลอรี น 10 ลิตร
รดนํ้าผสมจุลินทรี ย ์ EM ลงในวัสดุเพาะและพรมให้
ทัว่ ให้มีความชื้ น ประมาณ 60% แล้วคลุม ด้วยผ้า
พลาสติก
2.3.3 กลุ่มจุลินทรี ยจ์ ากนํ้าสกัดชีวภาพตาม
สู ต รของ สุ ริ ย า โดยการหมักเศษพื ชผักกากนํ้าตาล
อัตราส่ วน 3:1 โดยนํ้าหนักเป็ นเวลา 7 วัน นํานํ้าสกัด
ชี วภาพ ที่ ได้ 10 ซี ซี ผสมนํ้าสะอาด(ไม่มีคลอรี น)
10 ลิตร รดลงในกองวัสดุเพาะและผสมให้มีความชื้น
ประมาณ 60% แล้ว คลุมด้วยผ้าพลาสติก

2. อุปกรณ์ และวิธีการปฏิบัตกิ ารทดลอง
2.1 โรงเรื อน ตะกร้า และวัสดุเพาะเห็ดฟาง
ทําการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าภายในโรงเรื อนทดลอง
พลาสติก (รู ปที่ 1) ซึ่ งประกอบจากท่อ PVC ขนาด ¾
นิ้ว ขนาดของโรงเรื อน กว้าง 1.5 เมตร ยาว 2.5 เมตร
สู ง 1.5 เมตร มีหลังคาโค้ง คลุมด้วยผ้าพลาสติกใส
ทั้งโรงเรื อน ตรงส่ วนโค้งใต้หลังคา ด้านหน้าและ
ด้านหลังของโรงเรื อนคลุมด้วยแผ่นพลาสติกใสแยก
ออกมา ตรงส่ วนนี้ สามารถที่จะม้วนขึ้ นลงได้ เพื่อ
เปิ ดเป็ นช่ อ งในการระบายอากาศเมื่ อ ต้อ งการปรั บ
อุณหภูมิภายในโรงเรื อน พื้นของโรงเรื อนปูดว้ ยทราย
ละเอียดสู งประมาณ 10 ซม. และมีซีเมนต์บล็อกวาง
อยู่ บ นพื้ น ทราย ส่ วนตะกร้ า พลาสติ ก มี ข นาด
เส้น ผ่า ศู น ย์ กลาง 18 นิ้ ว สู ง 11 นิ้ ว มี ช่ องห่ า งกัน
ประมาณ 1 นิ้ ว ก้นตะกร้าไม่ทึบช่วยระบายนํ้าได้ดี
เห็ดสามารถออกดอกรอดช่องของตะกร้าออกมาได้
2.2 เลือกวัสดุเพาะตามที่กาํ หนด ดังนี้
2.2.1 ขี้เลื่อยที่ผ่านการเพาะเห็ดนางฟ้ าใน
ถุงพลาสติกจํานวน 500 ก้อนโดยจะต้องมาจากก้อน
เชื้ อ เห็ ด หมดอายุแ ล้ ว มี อ ายุป ระมาณ 3-4 เดื อ น
หลังจากเปิ ดดอกครั้งแรก ไม่มีกลิ่นเน่ าหรื อ แฉะนํ้า
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2.3.4 กลุ่มจุลินทรี ย ์ Bacillus subtilis ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นําเชื้ อจุลินทรี ย ์ Bacillus
subtilis จํานวน 5 กรัม เติมลงในนํ้ามะพร้าวอ่อน 1
ผล หมักนาน 24 ชัว่ โมง แล้วเติมนํ้าสะอาด จนครบ
20 ลิตร นํานํ้าหมักเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ได้ ไปรดและผสม
กับวัสดุเพาะให้มีความชื้ นประมาณ 60% แล้วคลุม
ด้วยผ้าพลาสติก
2.3.5 ไม่เ ติ มจุ ลิน ทรี ย ์ นํานํ้า สะอาดไม่ มี
คลอรี นมาผสมวัสดุเพาะให้มีความชื้ นประมาณ 60%
แล้วคลุมด้วยผ้าพลาสติก
2.3.6 ทําการแช่ฟางข้าวแห้ง (ตามข้อ1.2.3)
ในนํ้าหมักที่มีกลุ่มจุลินทรี ยต์ ามข้อ 1.3.1-1.3.4 เป็ น
เวลา 12 ชัว่ โมง ก่อนนําไปเพาะ และทําการแช่ฟาง
ข้าวในนํ้าสะอาดไม่เติมจุลินทรี ย1์ 2 ชัว่ โมง ก่อนทํา
การเพาะ
2.4 วิธีการเตรี ยมวัสดุเพาะในตะกร้า
2.4.1 ก่อนการเพาะ 12 ชัว่ โมง ให้ใช้ข้ ีฝ้าย
40 กิ โลกรัม สําหรับใช้เป็ นวัสดุอาหารเสริ มของการ
ทดลองทั้งหมดแช่ในนํ้าสะอาดทิ้งไว้
2.4.2 ตรวจสอบและปรับความชื้นวัสดุเพาะ
ที่หมักแล้วให้มีประมาณ 60% จากนั้นนําวัสดุใส่ ลง
ในตะกร้าให้สูงจากก้นตะกร้าประมาณ 2-3 นิ้ว โดย
ไม่ตอ้ งกดวัสดุแน่นถ้าเป็ นขี้เลื่อย แต่ถา้ วัสดุเป็ นฟาง
ข้าวควรกดให้แน่นและใส่ วสั ดุให้ชิดขอบตะกร้ามาก
ที่สุด
2.4.3 โรยวัสดุเสริ มที่เตรี ยมไว้ (ในที่น้ ี คือ
ขี้ฝ้ายแช่น้ าํ 1 คืน) ลงบนวัสดุเพาะให้ชิดข้างตะกร้า
กว้าง 2-3 นิ้ว โดยรอบหนาประมาณ 1.5 เซนติเมตร
2.4.4 นําเชื้ อเห็ดฟางมาฉี กแยกเป็ นชิ้น โรย
บาง ๆ บนวัสดุ เสริ มโดยรอบตะกร้าให้ท่วั แล้วปิ ด
ด้วยวัสดุ เพาะชั้นที่ 2 กด วัสดุเพาะให้แน่ นแล้วโรย
วัสดุเสริ มเชื้อเห็ดฟางเช่นเดียวกับชั้นที่ 1 ปิ ดทับด้วย

วัสดุเพาะชั้นที่ 3 ทําการโรยวัสดุเสริ มและเชื้อเห็ดฟาง
อีกครั้ง แล้วปิ ดทับด้วยวัสดุช้ นั ที่ 4 ซึ่ งเป็ นชั้นบนสุ ด
เตรี ยมทั้งหมด 5 ตะกร้า (ซํ้า) ต่อ 1 สิ่ งทดลอง ทําให้
ครบ 15 สิ่ งทดลอง รวมทั้งหมด 75 ตะกร้า
2.4.5 สุ่ มวางในแต่ละโรงเรื อน 15 ตะกร้า
ทั้งหมด 5 โรงเรื อน (block) โดยวาง 3 แถว ขนาน
กับความยาวโรงเรื อนแต่ละแถวมี 5 ตะกร้า (ตามรู ป
ที่ 1)
3. การดูแลรักษาและการเก็บเกีย่ ว
ในระยะเจริ ญ ของเส้ น ใยเห็ ด ฟาง รั ก ษา
ระดับ ความชื้ น สั ม พั ทธ์ ภายในโรงเรื อ นให้สู ง กว่า
80% และรักษาอุณหภูมิในโรงเรื อนให้อยูใ่ นระดับ
32-38 °C จากนั้นเมื่อเส้นใยเดินเต็มวัสดุเพาะแล้วฉี ด
พ่นนํ้าลงในตะกร้าเพาะเพื่อตัดเส้นใย และเปิ ดไฟใน
โรงเรื อนเพื่อกระตุน้ ให้เกิ ดตุ่มดอก หลังจากเกิ ดตุ่ม
ดอกแล้วให้ปิดไฟ และรักษาอุณหภูมิให้อยูร่ ะหว่าง
28-32 °C หากอุณหภูมิสูงกว่านี้ ให้เปิ ดช่องระบาย
อากาศที่ดา้ นบนของโรงเรื อน เก็บเกี่ยวในระยะดอก
ตูม ซึ่ งมีลกั ษณะรู ปไข่และเมื่อเก็บผลผลิตเสร็ จปิ ด
ผ้าพลาสติกคลุมโรงเรื อนไว้ตามเดิม ทําการเก็บเกี่ยว
จนเห็ดไม่สามารถให้ผลผลิตได้อีก
4. การบันทึกผลการทดลอง และการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 ทํา การเก็ บ ข้อ มู ล ของผลผลิ ต ได้แ ก่
ขนาดดอก นํ้าหนักสด นํ้าหนักแห้ง ตลอดระยะเวลา
การให้ ผ ลผลิ ต ของเห็ ด ฟาง ประมาณ 10 วัน เพื่ อ
นํา ไปเปรี ยบเที ย บนํ้าหนั ก ของวัส ดุ แ ห้ ง ที่ ใ ช้ จะ
สามารถวิเคราะห์เปอร์ เซ็นต์น้ าํ หนักผลผลิ ตสดและ
นํ้าหนักผลผลิตแห้งต่อนํ้าหนักวัสดุเพาะแห้งได้
4.2 ทําการบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น

21

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที่ 18 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 53

2. อุปกรณ์ และวิธีการปฏิบัตกิ ารทดลอง
2.1 โรงเรื อน ตะกร้ า วัสดุเพาะ และวัสดุ
เสริ มการเพาะเห็ดฟาง
2.1.1 ทํ า การเพาะเห็ ดฟางในตะกร้ า
ภายในโรงเรื อนทดลอง เช่นเดียวกันกับการทดลองที่
1 กําหนดให้ 1 หน่วยทดลอง เท่ากับ 3 ตะกร้า โดยใช้
แต่ละโรงเรื อนเป็ นบล็อก มีจาํ นวน 5 บล็อกและ มี
5 สิ่ งทดลอง รวมทั้งหมด 25 หน่วยทดลอง ทําการสุ่ ม
แต่ละหน่วยการทดลองเรี ยงในโรงเรื อน (รู ปที่ 1)
2.1.2 ทํ าการเตรี ย มวัส ดุ เ พาะจากสู ต รที่
พัฒนาแล้วที่ดีท่ี สุดจากการทดลองที่ 1 และชัง่ เตรี ยม
วัสดุเสริ มการเพาะเห็ดฟางตามสัดส่วนที่กาํ หนดให้
2.2 การเตรี ยมวัสดุเพาะในตะกร้า
2.2.1 ตรวจสอบและปรั บ ความชื้ น วัส ดุ
เพาะที่หมักแล้วให้มีความชื้นประมาณ 60% จากนั้น
นํา วั สดุ เ พาะใส่ ล งในตะกร้ า ให้ สู ง จากก้น ตะกร้ า
ประมาณ 2-3 นิ้ว โดยไม่ตอ้ งกดวัสดุแน่ น และใส่
วัสดุให้ชิดขอบตะกร้ามากที่สุด
2.2.2 โรยวัสดุเสริ มที่ เตรี ยมไว้ลงบนวัสดุ
เพาะแต่ละชั้นใช้ปริ มาณวัสดุเสริ มเท่ากัน
2.2.3 นําเชื้อเห็ดฟางแยกเป็ นชิ้น แล้วโรย
บนวัสดุเพาะโดยรอบ เป็ นจุดให้แต่ละจุดห่ างเท่า ๆ
กัน ได้เป็ นวัสดุเพาะชั้นที่ 1 แล้วปิ ดด้วยวัสดุเพาะชั้น
ที่ 2 และ 3 ด้วยวิธีการเดิม และปิ ดทับด้วยวัสดุเพาะที่
ด้านบนสุ ดของชั้นที่ 3 ได้เป็ น 1 ตะกร้า ทําทั้งหมด 3
ตะกร้าต่อ 1 หน่วยทดลอง

4.3 สังเกตการณ์ เกิ ดโรคจากเชื้ อ ราอื่น ที่
ปนเปื้ อนในวัสดุเพาะแต่ละชนิด
4.4 นํ า ค่ า สั ง เกตของผลการทดลองที ่
บันทึกได้ จากข้อ 4.1 ไปวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ตามวิ ธี การแบบบล็ อ กสุ่ มสมบู ร ณ์ โดยทํ า การ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยขนาดของดอก, จํานวน
ดอก, นํ้าหนักสด, นํ้าหนักแห้ง ของแต่ละสิ่ งทดลอง
โดยวิธี การ Ducan’s New Multiple Rang Test ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% ด้วย SAS (Statistic Analysis
System)
การทดลองที่ 2 การคัดเลือกวัสดุ และสารธรรมชาติ
เป็ นวัสดุ เสริ ม ร่ ว มในการเพาะเห็ ดฟางแบบตะกร้ า
ด้วยวัสดุ เพาะและเทคโนโลยีการหมักที่พฒ
ั นาแล้ว
จากการทดลองที่ 1
1. การวางแผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ
บล็อกสุ่ มสมบูรณ์ (Randomized Complete Block
Design) มีท้ งั หมด 5 บล็อก ประกอบด้วย สิ่ งทดลอง
5 สิ่ งทดลอง ดังนี้
สิ่ งทดลอง 1 ใช้ภไู มท์ซลเฟต 6% ข อ ง
นํ้าหนักวัสดุเพาะแห้งเป็ นวัสดุเสริ ม
สิ่ งทดลอง 2 ใช้ข้ ีฝ้าย 6% ของนํ้าหนักวัสดุ
เพาะแห้งเป็ นวัสดุเสริ ม
สิ่ งทดลอง 3 ใช้ผกั ตบชวา 6% ของนํ้าหนัก
วัสดุเพาะแห้งเป็ นวัสดุเสริ ม
สิ่ งทดลอง 4 ใช้รําละเอียด 6% ของนํ้าหนัก
วัสดุเพาะแห้งเป็ นวัสดุเสริ ม
สิ่ งทดลอง 5 ใช้ผกั ตบชวา 6% ของนํ้าหนัก
วัสดุเพาะแห้งของขี้เลื่อยผ่านการเพาะเห็ดมาแล้ว

3. การดูแลรักษาและการเก็บเกีย่ ว
เช่นเดียวกันกับการทดลองที่ 1
4. การบันทึกผลการทดลองและการวิเคราะห์ ข้อมูล
เช่นเดียวกันกับการทดลองที่ 1
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ช่ องระบายอากาศ
(เปิ ด -ปิ ด)
1.5 ม.

คลุมด้วย
พลาสติกใส

ปูพนื้ ด้ วย
ทราย

ช่ องระบายอากาศ
(เปิ ด -ปิ ด)
2.5 ม.
ประตู
ด้านหน้ า

วางตะกร้ าเพาะเห็ด

รู ปที่ 1 โรงเรื อนพลาสติกเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
การทดลองที่ 3 การทดสอบระดับของวัสดุเสริ มที่ดี
ที่สุด จากสู ตรวัสดุเพาะที่พฒั นาแล้วจากการทดลอง
ที่ 2
1. การวางแผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ
บล็อกสุ่ มสมบู รณ์ (Randomized Complete Block
Design) มีท้ งั หมด 5 บล็อก ประกอบด้วย สิ่ งทดลอง
5 สิ่ งทดลอง ดังนี้
สิ่ งทดลอง 1 การใช้วสั ดุเสริ มที ่ดีที่สุดจาก
การทดลองที่ 2 10% ของนํ้าหนักวัสดุเพาะแห้ง
สิ่ งทดลอง 2 การใช้วสั ดุเสริ มที่ดีท่ี สุดจาก
การทดลองที่ 2 8% ของนํ้าหนักวัสดุเพาะแห้ง
สิ่ งทดลอง 3 การใช้วสั ดุเสริ มที่ดีที่สุดจาก
การทดลองที่ 2 6% ของนํ้าหนักวัสดุเพาะแห้ง

สิ่ งทดลอง 4 การใช้วสั ดุเสริ มที ่ดีที่สุดจาก
การทดลองที่ 2 4% ของนํ้าหนักวัสดุเพาะแห้ง
สิ่ งทดลอง 5 การใช้วสั ดุเสริ มที ่ดีที่สุดจาก
การทดลองที่ 2 2% ของนํ้าหนักวัสดุเพาะแห้ง
2. อุปกรณ์ และวิธีการปฏิบัตกิ ารทดลอง
ปฏิ บัติ ทุ ก ขั้น ตอน เช่ น เดี ย วกั น กั บ การ
ทดลองที่ 2
3. การดูแลรักษาและการเก็บเกีย่ ว
เช่นเดียวกันกับการทดลองที่ 1 และ 2
4. การบันทึกผลการทดลองและการวิเคราะห์ ข้อมูล
เช่นเดียวกันกับการทดลองที่ 1 และ 2
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4. ผลการทดลอง

เมื่อเปรี ยบเทียบการใช้ข้ ีเลื่อยที่ผา่ นการเพาะ
เห็ ด นางฟ้ ามาก่ อ น (นํ้าหนั ก แห้ ง ของวัส ดุ เ พาะ 1
ตะกร้ า = 3 กก.) การหมักด้วยจุ ลิ นทรี ย ์ EM ให้
ผลผลิตสูงสุด คือ 348.7 กรัม /ตะกร้า แตกต่างอย่างมี
นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ กับ ทุ ก กรรมวิธี ยกเว้น การหมั ก
ด้ วยจุ ลินทรี ย ์ พด.1, 2 และ 3 และจุ ลิน ทรี ย ์ วว. ซึ่ ง
ให้ ผ ลผลิ ต 326.02 และให้ ผ ลผลิ ต 302.60 กรั ม /
ตะกร้า ตามลําดับ ส่ วนการหมักด้วยจุลินทรี ย ์ Bs ซึ่ ง
ให้ผลผลิต 273.60 กรัม/ตะกร้า ซึ่ งไม่แตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ กับการหมักด้วยนํ้า ซึ่ งให้ผลผลิต
ตํ่า สุ ด ถึ ง 262.6 กรั ม /ตะกร้ า และการหมัก ด้ ว ย
จุลินทรี ย ์ พด. 123. และจุลินทรี ย ์ วว.
การเปรี ยบเทียบกรรมวิธีที่แช่หรื อหมักด้วย
นํ้าเปล่า จะเห็นได้วา่ การใช้ฟางข้าวเป็ นวัสดุเพาะให้
ผลผลิ ต 529.40 กรั ม /ตะกร้ า สู ง สุ ด รองลงมา
ได้แก่ การใช้วสั ดุข้ ีเลื่อยที่ผา่ นการเพาะมาแล้ว (262.6
กรัม/ตะกร้า) และขี้เลื่อยใหม่ (172.28 กรัม/ตะกร้า)
ซึ่ งแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ร ะหว่ า ง 3
กรรมวิธี เช่ นเดี ยวกันการแช่ ฟางข้าวด้วย EM, ให้
ผลผลิตสู งสุ ด 429.42 กรัม/ตะกร้า รองลงมาได้แก่
การหมักขี้เลื่อยที่ใช้แล้วด้วย EM และขี้เลื่อยใหม่ดว้ ย
EM ซึ่ งให้ผลผลิต 348.7 และ 210.44 กรัม/ตะกร้า
ตามลํา ดับ และทั้ง 3 กรรมวิ ธี แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ การแช่ฟางข้าวด้วยจุลินทรี ย ์ วว.
ให้ผลผลิตสู งสุ ด คือ 384.64 กรัม/ตะกร้า แตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั การหมักขี้เลื่อยที่ใช้แล้ว
และขี้ เลื่ อ ยใหม่ ด้ ว ยจุ ลิ น ทรี ย์ วว. ซึ่ งให้ ผ ลผลิ ต
302.60 และ 288.54 กรั ม /ตะกร้ า ตามลํา ดับ ซึ่ ง
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
การแช่ฟางข้าวด้วยจุลินทรี ย ์ Bs มีแนวโน้ม
ให้ ผ ลผลิ ต สู ง กว่ า การหมั ก ขี้ เลื่ อ ยที่ ใ ช้ แ ล้ ว ด้ ว ย
จุ ลิ น ทรี ย์ Bs ซึ่ งให้ ผ ลผลิ ต 273.60 กรั ม /ตะกร้ า

การทดลองที่ 1 การคัดเลือกวัสดุเพาะภายในท้องถิ่น
และเทคโนโลยีการหมักวัสดุเพาะด้วยกลุ่มจุลินทรี ย ์
หลายชนิดที่เหมาะสมต่อการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
ผลผลิต ( นํา้ หนักสด ) ของเห็ดฟาง (ตารางที่ 1)
เมื่อเปรี ยบเที ยบกรรมวิธีที่ใช้ฟางข้าวเป็ น
วัสดุเพาะ การเพาะเห็ดฟางโดยใช้ฟางข้าวแช่น้ าํ เปล่า
12 ชั่ว โมง ให้ ผ ลผลิ ต สู ง สุ ด คื อ 529.40 กรั ม /
ตะกร้า (1 ตะกร้าใช้ฟางข้าวแห้ง 2.5 กก.) ซึ่ งแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติกับกรรมวิธีอื่น ๆ ทั้งหมด
ส่ วนการเพาะโดยใช้ฟางข้าวที่แช่ในนํ้าหมักชี วภาพ
จุลินทรี ย ์ EM (Effective Microorganism) และ วว.
(สู ตรของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทย)
ให้ผลผลิต 429.42 และ 384.64 กรัม ตามลําดับ ซึ่ ง
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต การแช่ ฟาง
ข้าวในนํ้า จุลินทรี ย ์ Bs (Bacillus subtilis) และ พด.
(1+2+3) ให้น้ าํ หนักผลผลิตตํ่าสุด 338.10 และ 328.42
กรัม ตามลําดับ และแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
กับวิธีการแช่ฟางในนํ้าเปล่าและนํ้าหมักชีวภาพ EM.
เมื ่อ เปรี ย บเที ย บกรรมวิธีที่ใ ช้ข้ ี เ ลื ่อ ยใหม่
หมักเป็ นวัสดุ เพาะ การหมักขี้ เลื่อ ยใหม่ ใ นนํ้าหมัก
ชีวภาพ วว. ให้น้ าํ หนักผลผลิตสดสูงสุด 288.54 กรัม/
ตะกร้ า (นน.แห้งของขี้ เลื่อย 1 ตะกร้ า = 2.8 กก.)
แตกต่ า งอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ กับ วิ ธี ก ารอื ่น ๆ
ทั้งหมด ยกเว้นการหมักด้วยจุลินทรี ย ์ พด. (1+2+3)
ซึ่ งให้ผลผลิต 265.5 กรัม/ตะกร้า ส่ วนการหมักด้วย
จุลินทรี ยจ์ าก EM และ Bs ให้น้ าํ หนักใกล้เคียงกัน
คือ 210.44 และ 201.50 กรัม/ตะกร้า ตามลําดับ ซึ่ ง
แตกต่ า งอย่างไม่ มี นัย สําคั ญทางสถิ ติกับ กรรมวิธีที่
หมั กด้ว ยนํ้า เปล่ า ซึ่ ง ให้ ผ ลผลิ ต ตํ่า สุ ด คื อ 172.28
กรัม/ตะกร้า
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ของแต่ละกรรมวิธี จะเป็ นไปในทํานองเดี ยวกันกับ
นํ้าหนักผลผลิตสด
ขนาดของดอก
ทําการวัดและชั่งนํ้าหนักเฉพาะดอกเห็ ดที่
อยูใ่ นระยะรู ปไข่เท่านั้นเนื่ องจากว่าบางครั้งดอกเห็ ด
อายุต่างกันเกิดขึ้นติดกันเป็ นกลุ่ม
ความกว้ างของดอกเห็ดฟาง (ตารางที่ 2)
ทุกกรรมวิธีแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ อย่างไรก็ตามจะเห็นได้วา่ กรรมวิธีที่แช่ฟาง
ข้าว การหมักขี้เลื่อยใหม่และขี้เลื่อยเก่าด้วยจุลินทรี ย ์
EM วว. และพด. 1+2+3 นั้น มี แนวโน้มให้ความ
กว้างของดอกหรื อขนาดของดอกโตกว่า
ความสู งของดอก (ตารางที่ 3)
ทุกกรรมวิธีมีความสู งเฉลี่ยของดอกเห็ดฟางใกล้เคียง
กัน แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ

แต่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ส่ วนการ
หมักขี้เลื่อยใหม่ดว้ ยจุลินทรี ย ์ Bs นั้น ให้ผลผลิตตํ่าสุ ด
คือ 201.5 กรัม/ ตะกร้า และแตกต่างจาก 2 กรรมวิธี
แรกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
การแช่ ฟ างข้า ว, การหมัก ขี้ เลื ่อ ยใช้แ ล้ว
และขี้เลื่อยใหม่ดว้ ยจุลินทรี ย ์ พด. 1+2+3 ให้ผลผลิต
328.50, 326.02 และ 265.00 กรัม/ตะกร้า ตามลําดับ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม
2 กรรมวิ ธี วิ ธี แ รกมี แ นวโน้ ม ให้ น้ ําหนั ก ผลผลิ ต
สูงกว่า
นํา้ หนักแห้ งของผลผลิต
ในช่ ว งการเก็บ ผลผลิ ตของการทดลองได้
สุ่ มนําเอานํ้าหนักเห็ ดจากทุกกรรมวิธี กรรมวิธีละ 5
ดอก มาทดลองหานํ้าหนักแห้งตามวิธีการทดลองซึ่ ง
พบว่า นํ้า หนักแห้ง ของดอกเห็ ดของทุ ก กรรมวิธีอ ยู่
ระหว่าง 11.52 – 11.95 % ของ นน. เห็ดสดที่ปรากฏ
ในตารางที่ 1 ความแตกต่างของ นํ้า หนัก แห้งเฉลี่ย

ตารางที่ 1 ผลผลิต (นํ้าหนักสด (กรัม/ตะกร้า)) ของเห็ดฟางที่ได้จากการเพาะด้วยวัสดุเพาะชนิ ดต่าง ๆ โดยการแช่
ในนํ้าเปล่าและหมักด้วยนํ้าหมักชีวภาพและกลุ่มจุลินทรี ยก์ ่อนนําไปเพาะ
ผลผลิตของเห็ดฟางต่ อตะกร้ า (กรัม)
กลุ่มจุลนิ ทรีย์ (A)
ฟางข้ าว
ขีเ้ ลือ่ ยใหม่
ขีเ้ ลือ่ ยผ่านการเพาะ
A-mean
นํ้าเปล่า
529.40 a (a)
172.28 c (c)
262.60 b(b)
321.42
EM
429.42 b (a)
210.44 bc (c)
348.70 a (b)
329.52
วว.
384.64 bc(a)
288.54 a (b)
302.60 ab (b)
325.26
Bs
338.10 c(a)
201.50 bc (b)
273.60 b (a)
271.06
พด. 1+2+3
328.42 c(a)
265.50 ab(a)
326.02 ab (a)
306.64
B - Mean
401.99
227.65
302.70
309.78
CV = 16.5%
- ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้ง แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเมื่อ
เปรี ยบเทียบด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
- ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรในวงเล็บ ( ) ที่แตกต่างกันในแนวนอน แสดงถึ งความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความกว้าง (ซม.) ของดอกเห็ดฟางที่เพาะด้วยวัสดุเพาะชนิดต่าง ๆ โดยการแช่หรื อหมักวัสดุ
เพาะด้วยนํ้าเปล่าและกลุ่มจุลนิ ทรี ยต์ ่าง ๆ ก่อนนําไปเพาะ
ความกว้ างเฉลีย่ ต่ อดอกเห็ดฟาง (ซม.) (B)
กลุ่มจุลนิ ทรีย์ (A)
ฟางข้ าว
ขีเ้ ลือ่ ยใหม่
ขีเ้ ลือ่ ยผ่านการเพาะ
A-mean
นํ้าเปล่า
2.92 a (a)
2.84 a (a)
2.97a (a)
2.81
EM
3.32 a (a)
3.01 a (a)
3.18 a (a)
3.17
วว.
3.41 a (a)
3.12 a (a)
3.50 a (a)
3.13
Bs
2.86 a (a)
2.87 a (a)
2.86 a (a)
2.92
พด. 1+2+3
3.07 a(a)
3.10 a (a)
3.13 a (a)
3.10
B - Mean
3.12
2.99
3.08
CV = 22.6%
- ค่าเฉลีย่ ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติดว้ ย
วิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
- ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรในวงเล็บ ( ) ที่เหมือนกันในแนวนอนแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมัน่ 95%
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยความสู ง (ซม.) ของดอกเห็ดฟางที่เพาะด้วยวัสดุเพาะชนิ ดต่าง ๆ โดยการแช่หรื อหมักด้วย
นํ้าเปล่า และกลุ่มจุลินทรี ยต์ ่าง ๆ ก่อนนําไปเพาะ
ความสู งเฉลีย่ ต่ อดอกเห็ดฟาง (ซม.) (B)
กลุ่มจุลนิ ทรีย์
ฟางข้ าว
ขีเ้ ลือ่ ยใหม่
ขีเ้ ลือ่ ยผ่านการเพาะ
A-mean
นํ้าเปล่า
3.75 a (a)
3.19 a (a)
3.25a (a)
3.39
EM
3.67 a (a)
3.63 a (a)
3.85 a (a)
3.72
วว.
3.40 a (a)
3.73 a (a)
3.20 a (a)
3.45
Bs
3.10 a (a)
3.55 a (a)
3.34 a (a)
3.33
พด. 1+2+3
3.82 a (a)
3.84 a (a)
3.61 a (a)
3.76
B - Mean
3.55
3.59
3.45
3.53
CV = 22.6%
- ค่าเฉลีย่ ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติดว้ ย
วิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
- ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรในวงเล็บ ( ) ที่เหมือนกันในแนวนอนแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
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การทดลองที่ 2 การคัดเลือกวัสดุและสารธรรมชาติ
เป็ นวัสดุร่วมในการเพาะเห็ดฟางแบบตะกร้าด้วยวัสดุ
เพาะและเทคโนโลยีท่ีพฒั นาแล้วจากการทดลองที่ 1
จากผลการทดลองที่ 1 จะเห็นได้วา่ การเพาะ
เห็ ดฟางในตะกร้าโดยใช้ฟางข้าวแช่ ในนํ้าเปล่าเป็ น
เวลา 12 ชั่วโมง เป็ นวัสดุ เ พาะให้ผลผลิ ตสู งสุ ด
(ตารางที่ 1) คือ 529.40 กรั ม/ตะกร้า จึ งได้คดั เลือก
กรรมวิธีน้ ีมาทดลองร่ วมกับวัสดุท่ีใช้เป็ นอาหารเสริ ม
ได้แก่ ภู ไมค์, ขี้ ฝ้ าย, ผักตบชวาหั่น และรํา ละเอี ย ด
โดยเปรี ยบเทียบกับการเพาะ โดยใช้กอ้ นขี้เลื่อยที่ผ่าน
การเพาะเห็ดนางฟ้ ามาแล้วโดยใช้ผกั ตบชวาเป็ นวัสดุ
เสริ ม โดยใช้วสั ดุเสริ ม 6% ของนน.แห้งของวัสดุเพาะ
ผลผลิต (นํา้ หนักสด) ของเห็ดฟาง (ตารางที่ 4)
จากการทดลองใช้ข้ ีฝ้าย, ผักตบชวา, ภูไมค์,
รําข้าวเป็ นอาหารเสริ มประมาณ 6% ของนํ้าหนักแห้ง
วัสดุเพาะเปรี ยบเทียบกับการเพาะโดยใช้ข้ ีเลื่อยที่ผ่าน
การเพาะเห็ ดนางฟ้ ามาแล้ว มี ผกั ตบชวาเป็ นอาหาร
เสริ ม นั้น พบว่า การใช้ข้ ี ฝ้ ายให้ ผ ลผลิ ต สู ง สุ ด คื อ
572.52 กรั ม /ตะกร้ า แตกต่ า งจากกรรมวิ ธีอื่น ๆ
ทั้งหมดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ รองลงมาได้แก่ การ
ใช้ราํ ข้าว ภูไมค์ และการใช้ผกั ตบชวา (บนวัสดุเพาะ
ขี้เลื่อยที่ผ่านการเพาะเห็ดฟางมาแล้ว) ซึ่ งให้น้ าํ หนัก
สดของผลผลิ ต 396.18, 342.26 และ348.00 กรัม/
ตะกร้ า ซึ่ ง แตกต่ างกันอย่างไม่มี นัยสํา คัญ ทางสถิ ติ
ระหว่างกัน
ส่วนการใช้ผกั ตบชวาเป็ นอาหารเสริ ม (ฟาง
ข้าว เป็ นวัสดุเพาะ) ให้ผลผลิตตํ่าสุ ด คือ 320.60 กรัม/

ตะกร้ า และแตกต่ า งอย่ า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ กับ
กรรมวิธีที่ใช้ข้ ีฝ้ายและรําข้าวเป็ นอาหารเสริ ม
ขนาดของดอก
เช่ น เดี ย วกัน กับการทดลองที่ 1 โดยการวัดซึ่ ง
นํ้าหนักเฉพาะดอกเห็ดที่อยูใ่ นระยะรู ปไข่
ความกว้ างของดอกเห็ดฟาง (ตารางที่ 4)
จะเห็นได้วา่ ความกว้างเฉลี่ย/ดอก ของเห็ด
ฟางที่เพาะด้วยฟางข้าว โดยใช้วสั ดุท่ีเป็ นอาหารเสริ ม
ได้ แ ก่ ขี้ ฝ้ าย, ผัก ตบชวา, ภู ไ มค์ , รํ า ข้ า ว และ
ผักตบชวา โดยใช้ข้ ี เลื่อยที่ผ่านการเพาะมาแล้วเป็ น
วัสดุ เพาะนั้น แตกต่า งกันอย่า งไม่ มี นัย สํา คัญ ทาง
สถิติ โดยมีความกว้างของดอกอยูร่ ะหว่าง 2.57 -2.94
ซม.
ความสู งเฉลีย่ ของดอกเห็ดฟาง (ตารางที่ 4)
เช่นเดี ยวกันกับความกว้างของดอกเห็ ดทุก
กรรมวิ ธี ค วามสู ง ของดอกแตกต่ า งกัน อย่ า งไม่ มี
นัย สํา คั ญทางสถิ ติ โดยมี ค วามสู ง เฉลี ่ย อยู่ร ะหว่า ง
3.39 – 3.94 ซม.
นํา้ หนักต่ อดอกของเห็ดฟาง (ตารางที่ 4)
จะเห็นได้วา่ นํ้าหนักเฉลี่ย/ดอก ของเห็ดฟาง
ที่เพาะด้วยฟางข้าว โดยชี้ฝ้าย, ผักตบชวา, ภูไมค์ และ
รําข้าว เป็ นอาหารเสริ มและการเพาะด้วยขี้เลื่อยที่ผา่ น
การเพาะมาแล้ว โดยมีผกั ตบชวาเป็ นอาหารเสริ มนั้น
อยูร่ ะหว่าง 16.72 – 18.64 ซม. ซี่งแตกต่างกันอย่างไม่
มีนยั สําคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 4 ผลผลิต (นํ้าหนักสด/ตะกร้า) ความกว้าง ความสู ง และนํ้าหนักเฉลี่ยของดอกเห็ดฟางที่ได้จากการเพาะ
เห็ดฟางในตะกร้า โดยใช้ฟางข้าวเป็ นวัสดุเพาะร่ วมกับการใช้อาหารเสริ มชนิ ดต่าง ๆ ได้แก่ ขี้ฝ้าย, ผักตบชวาหั่น,
ภูไมค์, รําข้าว เปรี ยบเทียบกับการเพาะด้วยขี้เลื่อยที่ผา่ นการเพาะมาแล้ว โดยมีผกั ชวาเป็ นวัสดุอาหารเสริ ม
วัสดุท่ใี ช้ เป็ น
อาหารเสริม

นํา้ หนักสด
/ตะกร้ า
(กรัม)
572.52 a
320.60 c
342.26 bc
396.18 b
348.00 bc

ความกว้ าง
เฉลี่ย/ดอก
(ซม.)
2.85 a
2.62 a
2.69 a
2.94 a
2.57 a

ความสู ง
เฉลี่ย/ดอก
(ซม.)
3.70 a
3.39 a
3.78 a
3.94 a
3.80 a

นน. เฉลีย่ ต่ อดอก
(กรัม)

ขี้ฝ้าย
18.64 a
ผักตบชวา
17.79 a
ภูไมค์
16.72 a
รําข้าว
19.52 a
ผักตบชวา (ที่ใช้
18.32 a
กับขี้เลื่อยที่ผา่ น
การเพาะมาแล้ว)
CV (%)
11.9
16.4
18.6
17.5
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติดว้ ย
วิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
การทดลองที่ 3 การทดลองระดับของวัสดุเสริ มที่ให้
ผลผลิตสู งที่สุด จากการทดลองที่ 2 จะเห็นได้วา่ การ
เพาะเห็ ดฟางในตะกร้า การใช้ฟางข้าวเป็ นวัสดุเพาะ
ร่ วมกั บ ขี้ ฝ้ ายเป็ นอาหารเสริ มให้ ผ ลผลิ ต สู ง สุ ด
(572.52 กรัม/ตะกร้า) ซึ่ งได้คดั เลือกนํามาทดลองเพื่อ
หาระดับที่เหมาะสมซึ่งให้ผลผลิตที่ดีที่สุดต่อไป
ผลผลิต (นน.สด) ของเห็ดฟาง (ตารางที่ 5)
จะเห็ นได้ว่า การใช้ข้ ีฝ้ายเป็ นอาหารเสริ ม
ในการเพาะเห็ ดฟาง โดยมีฟางข้าวเป็ นวัสดุเพาะทุ ก
ระดับให้ผลผลิตอยูร่ ะหว่าง 485.20 – 562.10 กรัม/
ตะกร้า ซึ่ งมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ อย่างไรก็ตามการใช้ข้ ีฝ้ายในอัตรา 8% หรื อ 200

กรั ม /ตะกร้ า นั้ น มี แ นวโน้ ม ให้ ผ ลผลิ ต สู งสุ ด
รองลงมาได้แก่การใช้ในอัตรา 6% หรื อ 150 กรัม/
ตะกร้า ซึ่งให้ผลผลิต 540.54 กรัม/ตะกร้า
ขนาดของดอก
เช่นเดี ยวกันกับการทดลองที่ 1และ2 (เก็บ
ข้อมูลเฉพาะดอกเห็ดที่อยูใ่ นระยะรู ปไข่)
ความกว้ างของดอกเห็ด (ตารางที่ 5)
การใช้ข้ ีฝ้ายทุกอัตราเป็ นอาหารเสริ มในการ
เพาะเห็ ดฟางในตะกร้ า โดยมี ฟางข้าวเป็ นวัสดุ เพาะ
ความกว้างเฉลี่ยของดอกเห็ ดฟางมีความแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ่งมีค่าอยูร่ ะหว่าง 2.78 –
3.21 กรัม/ดอก
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นน. เฉลีย่ ของดอกเห็ดต่ อ 1 ดอก (ตารางที่ 5)
เช่ น เดี ย วกัน ทุ ก กรรมวิธีข องการใช้ข้ ี ฝ้ าย
เป็ นอาหารเสริ มในอัตรา 2, 4, 6, 8 และ 10% นั้นให้
ขนาดของดอก หรื อ นํ้าหนัก เฉลี ่ย/ดอก อยู่ร ะหว่า ง
16.37 - 18.73 กรั ม /ตะกร้ า แตกต่ า งกัน อย่า งไม่ มี
นัยสําคัญทางสถิติ

ความสู งของดอกเห็ด (ตารางที่ 5)
เช่ นเดี ยวกัน การใช้ข้ ี ฝ้ายเป็ นอาหารเสริ ม
ทุกอัตราในการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า โดยมีฟางข้าว
เป็ นวัสดุน้ นั ให้ดอกเห็ดที่มีความสู งเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง
3.61 – 3.86 ซม. และแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ
ทางสถิติ

ตารางที่ 5 ผลผลิต (กรัม/ตะกร้า) ความกว้าง, ความสู ง และนน.เฉลี่ยต่อดอกของเห็ดฟางที่เพาะในตะกร้าโดยใช้
ฟางข้าวเป็ นวัสดุและร่ วมกับการใช้ข้ ีฝ้ายเป็ นอาหารเสริ มในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน
% ขีฝ้ ้ ายทีใ่ ช้ เป็ น
นน.
ความกว้ าง
ความสู ง
นน.เฉลีย่ ต่ อดอก
เฉลี่ย/ดอก
เฉลี่ย/ดอก
(กรัม)
อาหารเสริม
ผลผลิต/ตะกร้ า
(ซม.)
(ซม.)
(กรัม)
10
510.70 a
3.12 a
3.85 a
17.25 a
8
562.10 a
2.98 a
3.76 a
16.37 a
6
540.54 a
2.81 a
3.61 a
18.73 a
4
485.20 a
2.96 a
3.86 a
18.10 a
2
500.52 a
2.78 a
3.74 a
16.71 a
CV (%)
17.3%
14.2%
9.7%
12.4%
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติดว้ ย
วิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%

5. วิจารณ์ ผลการทดลอง

หมักที่ สมบู รณ์ แล้วจะประกอบด้วย จุ ลินทรี ยห์ ลาย
กลุ่มหลายชนิ ด และสารประกอบจากเซลล์พืช สัตว์
และสารที่ จุลิ น ทรี ย ์ส ร้ างขึ้ น จากการวิเ คราะห์ โดย
ออมทรัพย์ [18] พบว่านํ้าหมักจากพืชพบธาตุอาหาร
หลักและรอง ได้แก่ N = 0.05-1.65% , P2O5 = 0.010.59%, K2O = 0.02-1.89%, Ca = 0.08-0.95%, Mg =
0.001-0.002%, S = 0.006-0.58% และพบธาตุอาหาร
เสริ มอีกในปริ มาณน้อย ได้แก่ Fe, Mn, Cu, Zn, B
และ Cl นอกจากนี้ ยงั พบฮอร์ โมนพืช ได้แก่ จิบเบอเรลลิน, ออกซิน และไซโตไคนิน

ปั จ จุ บัน ได้มี ก ารคิ ด ค้น หาวั สดุ เ พาะและ
อาหารเสริ มที่ใช้ในการเพาะเห็ ดเพื่อให้มีธาตุอาหาร
หลักและรองในปริ มาณเพียงพอต่อการเจริ ญเติบโต
ของเห็ ดและให้ผลผลิตสู ง [19] นอกจากนี้ ยงั มีการ
พัฒนาเทคนิ คในการเพาะเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยการใช้
นํ้าหมักชีวภาพและจุลินทรี ยช์ นิ ดต่าง ๆ นํามาแช่หรื อ
หมักวัสดุ เพาะก่ อนนําไปเพาะเห็ ดก็เป็ นวิธีการหนึ่ ง
นํ้าหมักชีวภาพหรื อปุ๋ ยนํ้าชีวภาพที่ผ่านกระบวนการ
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ครั้ งในช่ วงที่เส้นใยเดิ นเต็ม และหลังจากตัดเส้นใย
พบว่าดอกเห็ดมีขนาดใหญ่มาก (15 ดอก หนัก 1กก.)
รสชาติดี เนื้อแน่นและนุ่มดีพร้อม [4] ใช้เชื้อ Bacillus
subtilis สายพันธุ์พลายแก้วร่ วมในกระบวนการเพาะ
เห็ ดฟาง 3 ขั้นตอน โดยการรดเชื้ อบนกองหมักวัสดุ
เพาะรดหลังจากโรยเชื้อเห็ดฟางบนวัสดุเพาะแล้วและ
ในช่ ว งตัด เส้ น ใยเห็ ด ฟางในการเพาะเห็ ด ฟางใน
โรงเรื อนแบบกองเตี้ย ทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นพร้อมทั้ง
ลดการปนเปื้ อนของเชื้ อราเขียวและศัตรู เห็ ดอีกด้วย
สําเนาว์ [15] ใช้น้ าํ สกัดชี วภาพร่ วมในการเพาะเห็ ด
ฟางในตะกร้ าด้วยขี้ เลื่อยที่ผ่านการเพาะเห็ ดนางรม
หรื อนางฟ้ ามาแล้วทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเช่นกัน ปั ญญา
และคณะ [9] พบว่า เห็ ด ฟางไม่ สามารถย่อ ยพวก
เซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสได้โดยตรง ในการเพาะ
เห็ดฟางแบบอุตสาหกรรมในโรงเรื อนนั้นจําเป็ นต้อง
หมัก วัส ดุ ที ่ใ ช้ เ พาะเสี ยก่ อ น เพื ่อ ที ่จ ะต้อ งอาศั ย
เชื้อจุลินทรี ยช์ นิดอื่น ๆ ช่วยในการย่อยเซลลูโลส และ
เฮมิเซลลูโลส ให้อยู่ในรู ปที่เห็ ดสามารถนําไปใช้ได้
เสี ยก่ อน การเพาะแบบนี้ จ ะให้ผ ลผลิ ต สู ง ประมาณ
30-35% ของนํ้าหนักแห้งของวัสดุเพาะ
ส่วนการเพาะแบบกองเตี้ย กองสู ง โดยไม่มี
การหมักวัสดุเพาะให้ผลผลิ ต 5% ของนํ้าหนักแห้ง
ของวัสดุเพาะ เมื่อเปรี ยบเที ยบกับผลการทดลองการ
เพาะเห็ ดฟางในตะกร้ าในงานวิจยั นี้ ซึ่ งใช้ฟางข้าว
เป็ นวัสดุเพาะและแช่น้ าํ สะอาด 12 ชัว่ โมงก่อนเพาะ
ได้ผลผลิตสู งสุ ด 529.40 กรัม/ตะกร้า หรื อประมาณ
21.20% ของนํ้าหนักแห้งของวัสดุ เพาะ (2.5 กก./
ตะกร้า) สาเหตุที่ได้ผลผลิตน้อยกว่า อาจเนื่ องจากไม่
มีกระบวนการหมักฟางข้าวก่อนนําไปเพาะฟางข้าว
ซึ่ งมีเซลลูโลส 34-40% และลิกนิ น 4-12 % เป็ น
องค์ป ระกอบ ไม่ ไ ด้รั บ การเปลี ่ย นแปลงให้ อ ยู่ใ น
สภาพหรื อรู ปที่เอนไซม์ของเห็ดฟางสามารถที่จะย่อย

ในการทดลองนี้ พบว่าจากการใช้ฟางข้ าว
เป็ นวัสดุเพาะ โดยการแช่ฟางข้าวในนํ้าหมักชีวภาพที่
มี กลุ่ มจุ ลิน ทรี ย ์ EM (Effective Microorganism),
กลุ่ ม จุ ลิ น ทรี ย์ วว.(สถาบัน วิ จัย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย), จุลินทรี ย ์ Bs (Bacillus
subtilis) และกลุ่มจุ ลินทรี ย ์ พด.1+2+3 (กรมพัฒนา
ดิน สู ตร1, 2 และ3) เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง แล้วนําไป
เพาะเห็ ด ฟางเปรี ยบเที ย บกับ ฟางข้า วแช่ น้ ําเปล่ า
ปรากฏว่า การทดลองการแช่ ใ นนํ้า หมั กชี ว ภาพนั้น
ให้ผลผลิ ต เป็ นนํ้าหนักสดตํ่า กว่า การแช่ ใ นนํ้า เปล่ า
อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ เ ช่ น เดี ย วกัน กับ ชัย ชนะ
(2545) พบว่าการใช้น้ าํ หมักชีวภาพจากปลาผสมกับขี้
เลื ่อ ยไม่ มี ผ ลต่ อ การให้ ผ ลผลิ ต ของเห็ ด หู ห นู เ ป็ น
นํ้าหนักสด จํานวนดอกเฉลี่ยต่อถุงและขนาดของดอก
ส่ วน ศศลักษณ์ [13] ใช้ฟางสับหมักผสมกับนํ้าหมัก
จุลินทรี ยท์ ่ี ความเข้มข้น 0, 1, 2, 3 และ 4% ในการ
เพาะเห็ดโคนน้อย (Coprinus sp.) ในตะกร้าพลาสติก
พบว่า ทุ ก ความเข้ม ข้ นของปุ๋ ยนํ้าชี วภาพไม่มี ผลต่ อ
จํานวนดอกเฉลี่ยและขนาดก้านดอกเฉลี่ย ส่วนการให้
ความเข้มข้นสู งสุ ด 4% มีผลทําให้ประสิ ทธิ ภาพการ
ใช้อาหารลดลงและมีความยาวของหมวกดอกตํ่าสุ ด
แต่ทาํ ให้เ ส้นผ่าศู นย์กลางของหมวกดอกใหญ่ที่สุด
ส่ วนความเข้มข้นที่ 2% มีผลตรงกันข้าม คือ ทําให้
ความยาวของหมวกดอกสู งสุ ดแต่ เส้น ผ่าศู นย์ก ลาง
ของหมวกดอกตํ่าสุ ด ราชัน[10] ทําการเพาะเห็ดฟาง
ในโรงเรื อน โดยการหมักขี้ฝ้ายซึ่ งใช้เป็ นอาหารเสริ ม
ด้วยจุลินทรี ย ์ พด. 1 และ 3 และนํ้าหมักชีวภาพซึ่ งได้
จากการหมักโคนดอกเห็ ดฟาง ด้วยเชื้ อ พด. 2 เป็ น
เวลา 3 วัน หลังจากนั้นนํามาโรยบนฟางข้าวซึ่ งเป็ น
วัสดุเพาะทําการอบฆ่าเชื้อ 70°C หลังปล่อยให้เย็นลง
แล้วโรยเชื้ อเห็ ดฟางทําการฉี ดพ่นปุ๋ ยอินทรี ยน์ ้ าํ ซึ่ ง
หมักด้วยเชื้อจุลินทรี ย ์ พด. 2 ที่เจือจาง 1:100 ฉี ดอีก 2
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ธรรมชาติมีบางกลุ่ม ทําให้เกิดการบูดเสี ยของอาหาร
และเกิ ดกลิ่นเหม็น ทําให้สภาพไม่เหมาะสมต่อการ
เจริ ญเติ บ โตของเห็ ด เช่ น Bacillus
cereus,
Clostridium perfingens, Escherichia coli [12] จึงทํา
ให้ผ ลผลิ ตตํ่ากว่ากรรมวิธีอื่น ๆ ส่ วนกรรมวิธีหมัก
ด้ว ยจุ ลิ น ทรี ย ์น้ ัน โอกาสที ่มี ก ารปนเปื้ อนน้อ ยกว่า
เนื่องจากในช่วงการหมัก มีจุลินทรี ยท์ ี่มีอยูใ่ นนํ้าหมัก
ชีวภาพสามารถป้ องกันการปนเปื้ อนได้ โดยการยับยั้ง
หรื อ แข่ ง ขัน กับ จุ ลิ น ทรี ย ์อื่ น ๆได้ และทํา การย่อ ย
สลายวัส ดุ เ พาะให้ อ ยู่ ใ นรู ปซึ่ งเชื้ อเห็ ด สามารถ
นํ า ไปใช้ ไ ด้ โอกาสที ่เ ชื้ อ เห็ ด ฟางเจริ ญได้ ดี ข้ ึ น
นอกจากนี้ นํ้าหมัก ชี ว ภาพสามารถเสริ มธาตุ อาหาร
ให้แก่ วสั ดุ เพาะด้วย จึ งให้ผลผลิตในระดับที่ สูงกว่า
การหมักด้วยนํ้า อย่างไรก็ต ามผลผลิ ตที่ไ ด้จากการ
ทดลองนี้ ค่ อ นข้า งตํ่า สํา เนาว์ [16] ได้ส่ ง เสริ ม ให้
เกษตรกรเพาะด้ว ยก้อ นขี้ เ ลื ่อ ยเช่ น เดี ย วกัน นี้ และ
ผักตบชวาสดเป็ นอาหารเสริ มได้ผลผลิตเฉลี่ย 0.8-1
กก./ตะกร้ า ส่ วนการเพาะเห็ ดฟางในตะกร้าโดยใช้
วัสดุ เพาะขี้เลื่อยใหม่ (ยังไม่ผ่านการเพาะเห็ ดชนิ ด
อื่น ๆ มาก่อน) จากผลการทดลองการหมักขี้เลื่อยด้วย
นํ้าหมักชีวภาพและจุลินทรี ยช์ นิดต่าง ๆ (EM, วว., BS
และ พด.1+2+3) นั้น ให้ผ ลผลิ ต นํ้า หนักสดสู งกว่า
การหมั กด้ว ยนํ้า เปล่ า โดยเฉพาะการหมั กด้ว ย วว.
และ พด. 123สู ง กว่ า อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ
แสดงว่า กระบวนการหมักโดยจุลินทรี ยท์ ้ งั 4 ชนิ ด มี
ประสิ ทธิ ภาพดี กว่ากรรมวิธีที่หมักด้วยนํ้า เปล่า ซึ่ ง
กระบวนการหมั กอาจเกิ ด ขึ้ น โดยจุ ลิ น ทรี ย ์ ที่อ ยู่ใ น
สภาพธรรมชาติ ดั ง ที ่ก ล่ า วมาแล้ว โอกาสที ่จ ะมี
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ที ่ท ํา ให้ เ กิ ด การบู ด เน่ า ปนเปื้ อนได้
Martin et al. [29] ได้รายงานว่าเส้นใยเห็ ดฟาง
เจริ ญเติบโตได้ยากบนอาหารขี้เลื่อย ซึ่ งมีลิกนิ นและ
สารประกอบ polyphenolic compound เนื่ องจากไม่

ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพหรื อเปลี่ยนแปลงให้เป็ นแหล่ง
เซลลูโลสที่เหนี่ยวนําให้เห็ดฟางเกิดการสร้างเอนไซม์
ออกมาย่ อ ยได้ จึ ง ทํา ให้ เ ห็ ด ได้รั บ ธาตุ อ าหารไม่
พอเพียงหรื อน้อยกว่าซึ่งมีผลต่อการให้ผลผลิต
ส่ ว นกรรมวิ ธี ก ารแช่ ฟ างข้า วในนํ้าหมัก
ชี ว ภาพที่ มี จุ ลิ น ทรี ย ์ก ลุ่ ม ต่ า ง ๆ เป็ นระยะเวลา 12
ชัว่ โมงก่อนนําไปเพาะเห็ ดนั้น ให้ผลผลิ ตตํ่าเช่นกัน
(ตารางที ่ 1) แสดงว่ า กระบวนการหมัก ที ่เ กิ ด จาก
จุลินทรี ยอ์ าจไม่ได้เกิดขึ้น หรื อเกิดขึ้นแต่ไม่สมบูรณ์
เนื ่อ งจากระยะเวลาในการแช่ ว สั ดุ เ พาะสั้ นเกิ น ไป
ฉะนั้นการแช่ฟางข้าวจึงเป็ นเพียงการเสริ มธาตุอาหาร
และสารต่ าง ๆ ที่ มี อยู่ใ นนํ้าหมัก ชี วภาพให้แ ก่ ว สั ดุ
เพาะซึ่ งเห็ ดสามารถนําไปใช้ได้ทนั ที เมื่อนําไปเพาะ
การที ่เ ห็ ด ให้ผ ลผลิ ต ตํ่าเนื่ อ งจากธาตุอ าหารอาจไม่
พอเพียงหรื อมีนอ้ ย ฉะนั้นการที่จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
ควรจะมีการให้น้ าํ หมักชี วภาพเพิ่มเติ มหลังจากโรย
เชื้ อเห็ ดแล้วดังเช่นในงานทดลองที่ได้อา้ งอิงมาแล้ว
การเพาะเห็ดฟางโดยใช้วสั ดุเพาะที่ผ่านการเพาะเห็ ด
นางฟ้ ามาแล้วสําหรั บการทดลองนี้ การหมักขี้เลื่อย
ด้วยจุลินทรี ย ์ EM ให้น้ าํ หนักผลผลิตสด 348.70 กรัม/
ตะกร้ า (ใช้ว สั ดุ เ พาะหรื อ ขี้ เ ลื ่อ ยประมาณ 2.5 kg.
(นํ้าหนักแห้ง) ต่อ 1 ตะกร้า) ซึ่ งสู งกว่าการหมักด้วย
นํ้าเปล่า (262.60 กรั ม/ตะกร้ า) อย่างมี นัยสําคัญทาง
สถิติ
ส่ วนการหมัก ด้ว ยจุ ลินทรี ยอ์ ่ื น ๆ เช่ น วว
(302.60 กรัม/ตะกร้า) Bs (273.60 กรัม/ตะกร้า) พด.
1+2+3 (326.02 กรัม/ตะกร้า) ซึ่งมีแนวโน้มสูงกว่าการ
หมักด้วยนํ้าเปล่า ทั้งนี้เนื่องจากการใช้วสั ดุเพาะที่ผ่าน
การเพาะเห็ ด มาแล้ วกลั บมาใช้ โดยไม่ มี ก ารนึ่ ง ฆ่ า
เชื้อจุลินทรี ยต์ ่าง ๆ ที่ติดมากับก้อนเชื้อ โอกาสที่มีการ
ปนเปื้ อนได้ม ากโดยเฉพาะในกรรมวิธีที่ ห มัก ด้ว ย
นํ้าเปล่า กระบวนการหมักเกิดขึ้นโดยจุลินทรี ยอ์ ยูใ่ น
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มีน้ าํ ย่อยที่ ย่อยสลายลิกนิ นได้ แต่ถา้ ลิ กนิ นบางส่ วน
ถูก ย่อ ยโดยจุ ลิ น ทรี ย ์ อื่น ๆ แล้ว เส้น ใยจึ ง ดู ด ซึ ม ไป
ใช้ได้ จากผลการทดลองนี้ จะเห็นได้วา่ การหมักด้วย
จุ ลิ น ท รี ย์ EM, ว ว . , Bs แ ล ะ พ ด . 1 + 2 + 3 มี
ประสิ ทธิ ภาพในการย่อยขี้ เลื่อยดี กว่ากระบวนการที่
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ดังเช่นการหมักด้วยนํ้าเปล่า จึ ง
ทําให้ได้ผลผลิตสูงกว่า
อย่า งไรก็ ต ามผลผลิ ต ของเห็ ด ฟางที ่เ พาะ
โดยขี้เลื่อยที่ผ่านการเพาะเห็ดมาแล้ว และขี้เลื่อยใหม่
นั้น ตํ่า กว่า การเพาะด้ว ยฟางข้า ว อาจเนื ่ อ งมาจาก
กระบวนการหมักที่เกิดขึ้นในกองวัสดุข้ ีเลื่อยนั้นอาจ
เกิ ดขึ้ นไม่สมบู รณ์ ซึ่ งอาจต้องหมักให้นานขึ้ นกว่า
งานทดลองนี้ หรื อจุลินทรี ยท์ ี่ใช้อาจมีประสิ ทธิ ภาพ
น้อ ย ในการย่อ ยสลายขี้ เ ลื ่อ ยให้อ ยู่ใ นรู ป ของธาตุ
อาหารที่เชื้อเห็ดฟางสามารถนําไปใช้ได้ทนั ที อย่างไร
ก็ตามการใช้ข้ ี ฝ้ายเป็ นอาหารเสริ ม ในการทดลองนี้
ย่อมมีผลต่อการให้ผลผลิตของเห็ดฟางที่เพาะบนวัสดุ
เพาะทั้ง 3 ชนิ ด จะเห็ น ได้ว่ า จากการทดลองของ
สมนึ กและคณะ [17] ทําการเพาะเห็ดฟางใช้ฟางข้าว
และขี้เลื่อยเป็ นวัสดุเพาะโดยไม่มีอาหารเสริ มซึ่ งให้
ผลผลิตตํ่ามากแสดงว่ามีผลต่อการให้ผลผลิต
จากการทดลอง โดยเปรี ยบเทียบการใช้วสั ดุ
อาหารเสริ มชนิดต่าง ๆ ในการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
โดยมี ฟ างข้ าวเป็ นวัส ดุ เ พาะขี้ ฝ้ ายหรื อ กากฝ้ ายนั้น
สามารถนํามาใช้ท้ งั เป็ นวัสดุเพาะและเป็ นอาหารเสริ ม
Chang [21] พบว่า การใช้กากฝ้ ายหรื อขี้ฝ้ายเป็ นวัสดุ
เพาะเห็ดฟางให้ผลผลิตประมาณ 25-35% ของ นน.
วัสดุเพาะซึ่งสูงกว่าการเพาะบนฟางข้าวซึ่ งให้ผลผลิต
4-14% ของ นน.วัสดุเพาะเท่ านั้น Hu et al. [25]
พบว่าการใช้กากฝ้ ายมาเพาะเห็ดฟางให้ผลผลิตสู งสุ ด
ประมาณ 45.2% ของ นน.วัสดุเพาะ ส่ วนฟางข้าวให้
ผลผลิตเพียง 21.6% แต่ถา้ ผสมฟางข้าวกับกากฝ้ ายให้

ผลผลิต 27.0% Kurtzman and Chang-Ho [28] พบว่า
การใช้กากฝ้ ายเป็ นวัสดุเ พาะให้ผลผลิต 28.2% ส่ วน
การใช้กากฝ้ ายผสมฟางข้าวให้ผลผลิ ต 21.8% ซึ่ ง
ให้ผลผลิตใกล้เคียงกับผลการทดลองนี้ ขี้ฝ้ายหรื อกาก
ฝ้ ายเป็ นอาหารเสริ มและให้ นน. สด ของเห็ ดฟาง
22.9% ของ นน. แห้ง ของวัสดุเพาะทั้งหมด (2.5 กก./
ตะกร้า) จะเห็นได้วา่ การเพาะเห็ดฟางโดยใช้ฟางข้าว
เป็ นวัสดุเพาะนั้น ได้ผลผลิตน้อยกว่าการใช้ข้ ีฝ้ายหรื อ
กากฝ้ าย Martin et al. [29] พบว่าฝ้ ายชนิ ด nonabsorbent cotton wool นั้นเป็ นแหล่งอาหารเซลลูโลส
ที่เหนี่ยวนําทําให้เห็ ดฟางสร้างเอ็นไซม์ได้ท้ งั 3 ชนิ ด
ในการย่อยเซลลูโลส คือ Cellulase, Carboxymethyl
cellulase และ Beta-glucocidase ในขณะที่ฟางข้าว
เหนี่ ยวนําให้สร้างเอนไซม์ 2ชนิ ดแรกเท่านั้น ฉะนั้น
ในการทดลองนี้ การใช้ ข้ ี ฝ้ ายเป็ นอาหารเสริ ม ซึ่ ง มี
ส่ วนช่ วยทําให้เห็ ดฟางสร้ างเอนไซม์ท้ งั 3 ชนิ ดย่อย
สลายวัสดุได้ดีข้ ึน ทําให้เห็ดฟางได้รับสารอาหารมาก
ขึ้น ขี้ ฝ้ายเป็ นแหล่งไนโตรเจน มี ธาตุไนโตรเจนสู ง
กว่ า ตอซั ง ข้า วorganic nitrogen ในขี้ ฝ้ ายจะถู ก
จุลินทรี ยย์ ่อยสลายได้ง่าย(1.4%) แล้วเปลี่ยนเป็ นอมิโนเอซิ ค (โดยเฉพาะ Asparagines) peptide และ
protein และสารอินทรี ยอ์ ื่น ๆ ซึ่ งจะทําให้เส้นใยเห็ ด
ฟางเจริ ญเติบโตได้ดี และรวดเร็ วให้ผลผลิตสู ง [23]
ขี้ฝ้ายยังสามารถดู ดซับนํ้าได้ดี จึ งรั กษาความชื้ นใน
กองวัสดุเพาะให้มีความเหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโต
ของเห็ ด ได้ น าน ตามที ่ก ล่ า วมาแล้ ว ฟางข้ า วมี
ส่ วนประกอบเป็ น Cellulose และ Hemicellulose
เกื อบครึ่ งหนึ่ งของนํ้าหนักแห้งทั้งหมด ส่ วนที่เหลื อ
เป็ น lignin, nitrogen compound, ash และ silica
โดยเฉพาะ lignin นั้น ถูกย่อยสลายได้ยากโดยพวก
cellulolytic organism ซึ่งมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของ
เห็ดฟาง นอกจากนี้ organic nitrogen ในฟางข้าว
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นั้นให้ผลผลิ ตตํ่า สุ ด อย่า งไรก็ตามจากการทดลอง
ของ [17] พบว่า การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย โดย
ใช้ผกั ตบชวาเป็ นอาหารเสริ ม มี ข้ ี เลื่อยและฟางข้าว
เป็ นวัสดุ เ พาะได้ผลผลิ ต 22.66 และ 20.76% ต่ อ
นํ้าหนักวัสดุ แห้ง ตามลําดับ ซึ่ งสู งกว่า ผลผลิ ตที่ไ ด้
จากการทดลองนี้ คือ 15.36 และ 12.8% ตามลําดับ
ส่ วนนิ วฒั น์ [7] ได้ทาํ การทดลองเห็ ดฟาง
กองเตี้ยเช่นกัน โดยใช้ฟางข้าว, ผักตบชวา และหญ้า
แฝก เป็ นวัสดุเพาะ ปรากฏว่า การเพาะด้วยผักตบชวา
ให้ผลผลิต 85.75 กรัม/ตารางเมตร ตํ่ากว่าการใช้ฟาง
ข้าวซึ่ งให้ผลผลิต 150.40 กรัม/ตารางเมตร ส่ วนหญ้า
แฝกให้ผ ลผลิ ต ตํ่า สุ ด 32.26 กรั ม /ตารางเมตร แต่
ความยาวของดอกที่เพาะด้วยวัสดุท้ งั 3 ชนิ ด มีค่าอยู่
ระหว่าง 3.15 – 3.73 ซม. ซึ่งใกล้เคียงกับงานทดลอง
นี้ ผั ก ตบชวาเป็ นแหล่ ง ไนโตรเจน ตามปกติ
ผักตบชวาเป็ นวัสดุเพาะประเภท lignocelluloses ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ย crystalline Cellulose และ
Arabinoxylan ซึ่ งเป็ น Hemicellulose จะถูกย่อยด้วย
เอนไซม์ท่ีเห็ดฟางปล่อยออกมา ได้แก่ Cellulase และ
Xylanase ตามลําดับ จะถูกเปลี่ยนเป็ นนํ้าตาลที่อยูใ่ น
รู ปที่เห็ ดนําไปใช้ นอกจากนี้ ผกั ตบชวายังเป็ นแหล่ง
organic nitrogen ซึ่งมีปริ มาณ 1.5-1.7% และมี crude
protein ระหว่าง 7.4 – 18.1% ของนํ้าหนักแห้ง พืชที่มี
อายุนอ้ ยจะมีระดับโปรตีนสูงกว่าพืชที่แก่และปริ มาณ
โปรตีนในพืชแตกต่างกันตามฤดูกาล [26] ฉะนั้นการ
นํามาใช้เป็ นวัสดุเพาะหรื ออาหารเสริ มอาจให้ผลผลิต
ที ่แ ตกต่ า งกัน ได้ เนื ่อ งจากโปรตี น มี ส่ ว นในการ
กระตุ ้ น การเจริ ญเติ บ โตของเห็ ด เมื ่อ วิ เ คราะห์
ผักตบชวาพบว่ามี aminoacid ชนิ ดต่าง ๆ ครบถ้วน
สามารถนําไปใช้ทดแทนถัว่ ได้
ในการทดลองหาปริ มาณที่เหมาะสมของขี้
ฝ้ ายที่ใช้เป็ นอาหารเสริ ม ในการเพาะเห็ ดฟางโดยมี

มีนอ้ ย [29] ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบที่สาํ คัญในการทํา
ให้ เ ส้ น ใยเจริ ญเติ บ โตได้ดี ก ว่ า การใช้ inorganic
nitrogen substrate [31] จากผลการทดลองตารางที่ 4
โดยการใช้รําข้าวเป็ นอาหารเสริ มได้ผลผลิตประมาณ
15.84%ของนํ้าหนักแห้งวัสดุเพาะ ซึ่ งตํ่ากว่าการใช้ข้ ี
ฝ้ ายเป็ นอาหารเสริ ม อย่างไรก็ตามรําข้าวเป็ นอาหาร
เสริ มที่ใส่ลงไปเพิ่มไนโตรเจนให้แก่วสั ดุเพาะ รําข้าว
มี organic nitrogen
และ carbon สู ง [23]
นอกจากนี้ รําข้าวยังมี fatty acid ในปริ มาณสู ง ซึ่ งจะ
เป็ นตัวเร่ งผลผลิต โดยเฉพาะ Linoleic acid จะ
กระตุน้ ให้เกิดตุ่มดอกได้เร็ วขึ้น [32] แต่ขอ้ เสี ยเปรี ยบ
ในการใช้รําข้าวอาจเกิ ดการปนเปื้ อนจากจุลินทรี ยท์ ี่
อยู่ในธรรมชาติได้ง่าย ซึ่ งมี ผลทําให้ผลผลิตลดลง
การใช้ภไู มท์เป็ นอาหารเสริ ม ภูไมท์เป็ นหิ นละลาย ที่
ถู ก พ่ น ออกมาจากการระเบิ ด ของภู เ ขาไฟมี รู พ รุ น
มากมายในเนื้ อหิ นมีน้ าํ หนักเบา นํามาเพิ่มซิ ลิกา้ ที่อยู่
ในรู ปละลายนํ้ าได้ ใ ห้ แ ก่ พื ช ทํา ให้ เ ซลล์ ข องพื ช
แข็งแกร่ งทนทานต่อโรค แมลง ไร จากการทดลองนี้
การเสริ ม กูไ มท์ในวัสดุ เ พาะฟางข้า ว ซึ่ ง ให้ผลผลิ ต
ประมาณ 13.69% ของ นน. แห้งวัสดุเพาะ ซึ่ งตํ่ากว่า
การใช้ข้ ีฝ้ายเป็ นอาหารเสริ มอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ดีพร้อม [4] แนะนําให้ใช้กไู มท์ในการเพิ่มผลผลิตเห็ด
โดยผสมกูไมท์กบั ขี้เลื่อยประมาณ 3% แทนปูนขาว
และยิปซัม่
เนื่องจากมี calcite เป็ นส่ วนประกอบ
ซึ่งเป็ นการเพิ่ม Ca และปรับสภาพ pH ของวัสดุเพาะ
นอกจากนี้สามารถใช้กไู มท์ผสมกับนํ้าอัตรา 200-300
กรัม ต่อนํ้า 20 ลิตร ลดบนกองและรอบกองเพาะเห็ด
ฟางจนเปี ยกชุ่ม สามารถลดปริ มาณศัตรู เห็ ด เช่น ไร,
มด, ปลวก,ไส้เดื อนฝอยลงได้ ซึ่ งมีผลทําให้ผลผลิต
เพิ่มขึ้ นทั้งปริ มาณและคุณภาพได้ระดับหนึ่ ง การใช้
ผักตบชวาสดเป็ นอาหารเสริ มร่ วมกับวัสดุเพาะที่เป็ น
ฟางข้าว และขี้เลื่อยที่ผ่านการเพะเห็ ดนางฟ้ ามาแล้ว
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ฟางข้าวเป็ นวัสดุเพาะ (ตารางที่ 5) จะเห็นได้วา่ การ
ใช้ข ้ ี ฝ้าย 200 กรั ม(นํ้าหนักแห้ง) เป็ นอาหารเสริ มมี
แนวโน้มให้ผลผลิตสู งสุ ด ถึงแม้วา่ ไม่แตกต่างอย่างมี
นัย สํา คั ญกับ อัต ราการใช้อื ่น ๆ ก็ ต าม ส่ ว นข้อ เสี ย
เปรี ยบของการใช้ข้ ีฝ้ายเป็ นอาหารเสริ มหรื อวัสดุเพาะ
คื อ ขี้ ฝ้ ายดู ด ซั บ นํ้าไว้ มากทํา ให้ เ ปี ยกชื้ น มาก การ
ระบายอากาศไม่ดี เส้นใยเดินไม่สะดวก การเจริ ญของ
เส้นใยน้อยผลผลิตลดลง เช่น ในกรณี ที่ใช้ข้ ีฝ้ายเป็ น
อาหารเสริ มเป็ นปริ มาณมากเกินไป ถ้าใช้อาหารเสริ ม
น้อ ยเกิ น ไป เส้ น ใยได้รั บ ปริ มาณอาหารเสริ มไม่
เพียงพอทําให้ได้ผลผลิ ตน้อยลง วัลลพ [11] พบว่า
อาหารเสริ มจะช่วยให้เห็ดฟางเจริ ญงอกงามได้ดี และ
ยังมีส่วนช่วยในการอุม้ นํ้าเพือ่ ให้กองฟางชื้น ซึ่งทําให้
ดอกเห็ ด ฟางให้ ผ ลผลิ ต เกื อ บ 2 เท่ า ของเห็ ด ฟางที่
ไม่ให้อาหารเสริ ม สมนึ กและคณะ [17] ได้ทาํ การ
เพาะเห็ ดฟางกองเตี้ย โดยใช้ข้ ีเลื่อยยางพาราเป็ นวัสดุ
เพาะอย่างเดียวได้ผลผลิตตํ่ามาก 0.47% ของนํ้าหนัก
แห้งวัสดุเพาะ ส่วนการเพาะโดยใช้ฟางข้าวอย่างเดียว
ให้ผลผลิต 7.24% ของนํ้าหนักแห้งวัสดุเพาะ

เพาะเห็ ดฟางในตะกร้า โดยใช้ฟางข้าวเป็ นวัสดุเพาะ
พบว่าการใช้ข้ ีฝ้ายเป็ นอาหารเสริ มให้ผลผลิตสู งสุ ด
คือ 572.52 กรัม/ตะกร้า และอัตราที่เหมาะสมในการ
ใช้ได้แก่ 8% ของนํ้าหนักแห้งวัสดุเพาะ(ฟางข้าว)

7. เอกสารอ้ างอิง
[1]

[2]

[3]

[4]

6. สรุปผลการทดลอง

จากการศึ กษาการเพาะเห็ ด ฟางในตะกร้ า
โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การใช้ฟางข้าวเป็ นวัสดุเพาะ
โดยการแช่น้ าํ เปล่า และแช่ในนํ้าหมักชีวภาพที่มีกลุ่ม
จุลินทรี ยต์ ่าง ๆ เปรี ยบเทียบกับการใช้ข้ ีเลื่อยเก่าที่ผ่าน
การเพาะเห็ดนางฟ้ ามาก่อน และขี้เลื่อยใหม่ โดยการ
หมักด้วยนํ้าเปล่าและนํ้าหนักชีวภาพที่มีกลุ่มจุลินทรี ย ์
ต่าง ๆ เช่นกัน เป็ นเวลา 9 วัน ผลปรากฏว่าการใช้ฟาง
ข้าวเป็ นวัสดุเพาะและแช่น้ าํ เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง ก่อน
นํ า ไปเพาะให้ ผ ลผลิ ต เป็ นนํ้ าหนั ก สดสู ง สุ ด คื อ
529.40 กรัม/ตะกร้า ส่ วนการทดลองการใช้ข้ ีฝ้าย, รํา
ข้าว, ผักตบชวา และภูไมค์ เป็ นอาหารเสริ มในการ

[5]

[6]
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